
Grupowe ubezpieczenie 
na życie dla klienta  
indywidualnego
poszukującego ochrony ubezpieczeniowej 
za pośrednictwem Wiktoria Sp. z o.o.

Co oferujemy?
 Szeroki zakres ochrony niedostępny  
w indywidualnych polisach na życie

 Niskie składki

 5 wariantów ubezpieczenia o zróżnicowanym 
zakresie dla osób w wieku od 18 do 69 lat

 Ochrona przez 24 godziny na dobę na całym 
świecie 

 Minimum formalności

Jak zgłosić roszczenie?
Roszczenie można zgłosić za pomocą narzędzia 
internetowego Platforma Zgłaszania Roszczeń

https://zgloszenieroszczenia.ergohestia.pl

Potrzebujesz więcej informacji?

www.ergohestia.pl

Chcesz się ubezpieczyć? 
Skontaktuj się z nami:

Ubezpieczycielem jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 
ERGO Hestia SA, z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, 
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  
pod numerem KRS 0000024807; NIP 585-12-45-589, o kapitale 
zakładowym 64 000 000 zł, który został opłacony w całości. 
Ubezpieczenie oferowane jest za pośrednictwem agenta 
ubezpieczeniowego Wiktoria Sp. z o.o. (37-450 Stalowa Wola,  
ul. 1 Sierpnia 12). Szczegółowe informacje dotyczące zakresu 
ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Niniejszy materiał ma charakter marketingowy i informacyjny  
oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Medical Assistance
 organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarza 
pierwszego kontaktu oraz pielęgniarki

 dowóz leków oraz podstawowych artykułów 
żywnościowych i higienicznych

 opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi
 transport opiekuna do dzieci lub osób 
niesamodzielnych

 transport medyczny
 powiadamianie rodziny
 infolinia medyczna

MediPLAN
 dostęp do 1400 placówek medycznych 
w całym kraju, które zapewniają świadczenia 
medyczne i rehabilitacyjne w sytuacji urazu 
doznanego w wypadku

 organizowanie wizyt u lekarzy specjalistów 
oraz zleconych badań

 kompleksowa opieka medyczna w razie wypadku

 rehabilitacja (40 zabiegów na zdarzenie)

 zabiegi ambulatoryjne oraz badania 
laboratoryjne i radiologiczne (m.in. rezonans 
magnetyczny i tomografia komputerowa)

 wysoka jakość świadczonych usług  
(nad całym procesem leczenia czuwa 
konsultant z wykształceniem medycznym)

 zawsze taki sam czas oczekiwania 
na świadczenie

 bezgotówkowe rozliczanie wizyt 

Warto pamiętać?
 Składka opłacana jest co miesiąc.  
Termin płatności do 28 dnia miesiąca.  
Ochrona rozpoczyna się pierwszego dnia 
następnego miesiąca.

Warunki ubezpieczenia, które klient otrzymuje wraz 
z ofertą sprzedażową przewidują wyłączenia ochrony. 
Między innymi ochroną nie są objęte zdarzenia powstałe 
w wyniku wykonywania jednego z niżej wymienionych 
zawodów: artysta cyrkowy, czyściciel elewacji budow-
lanych/okien, dekarz, funkcjonariusz służb specjalnych, 
górnik, kaskader, kominiarz, konwojent wartości 
pieniężnych, marynarz morski, monter konstrukcji budow-
lanych/rusztowań, nurek, ochroniarz, operator dźwigu, 
operator maszyn i urządzeń do produkcji materiałów 
wybuchowych, członek załogi statku powietrznego, pilot 
statku powietrznego, policjant, pracownik przy wydobyciu 
ropy naftowej lub gazu, ratownik górski, ratownik wodny, 
robotnik rozbiórki budowli, rybak morski, spadochroniarz, 
sportowiec zawodowy, strażak, żołnierz zawodowy.

Paweł Magnus. Fotograf



WARIANT UBEZPIECZENIA Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5
Pakiet świadczeń dotyczący Ubezpieczonego
Zgon Ubezpieczonego 55 000 zł 55 000 zł 100 000 zł 25 000 zł 30 000 zł
Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku*  110 000 zł  110 000 zł  210 000 zł  50 000 zł  60 000 zł
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym*  165 000 zł  165 000 zł  320 000 zł  75 000 zł  90 000 zł
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy* 165 000 zł 165 000 zł 320 000 zł 75 000 zł 90 000 zł
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym*  240 000 zł  240 000 zł  480 000 zł  110 000 zł  135 000 zł
Zgon Ubezpieczonego w następstwie zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu* 65 000 zł 65 000 zł 120 000 zł 30 000 zł 35 000 zł
Osierocenie dziecka na skutek zgonu Ubezpieczonego 4 000 zł 1 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku – za 1% trwałego uszczerbku 500 zł 500 zł 750 zł 200 zł 200 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym  
– za 1% trwałego uszczerbku* 650 zł 650 zł 1 150 zł 300 zł 300 zł

Całkowita trwała niezdolność do pracy Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 20 000 zł 20 000 zł 20 000 zł 10 000 zł 5 000 zł
Operacja chirurgiczna Ubezpieczonego

- Grupa 1 – skomplikowane operacje
- Grupa 2 – trudne operacje
- Grupa 3 – proste operacje

1 500 zł
900 zł
300 zł

1 750 zł
1 050 zł

350 zł

2 500 zł
1 500 zł

500 zł

750 zł
450 zł
150 zł

750 zł
450 zł
150 zł

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – zakres maksymalny 6 000 zł 6 000 zł 10 000 zł 2 500 zł 5 000 zł
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – nowotwór złośliwy in situ sutka lub gruczołu krokowego 2 000 zł 2 000 zł 3 000 zł 500 zł 3 000 zł
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego – zakres rozszerzony

- Pobyt w wyniku NW (kwota za dzień, pobyt dłużej niż 1 pełny dzień, od 1 do 14 dni)
- Pobyt w wyniku NW (kwota za dzień, pobyt dłużej niż 1 pełny dzień, od 15 do 90 dni)
- Pobyt na OIOM (przez pierwsze 14 dni)
- Czasowa niezdolność do pracy po pobycie w szpitalu (dłużej niż 30 dni) – kwota jednorazowa
- Pobyt niespowodowany NW (kwota za dzień, pobyt dłużej niż 1 pełny dzień, od 1 do 90 dni)

200 zł
50 zł
50 zł

250 zł
50 zł

200 zł
50 zł
50 zł

250 zł
50 zł

200 zł
60 zł
60 zł

250 zł
60 zł

 
100 zł

25 zł
25 zł

250 zł
25 zł

 
70 zł
30 zł
30 zł

250 zł
30 zł

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym dodatkowo 50 zł dodatkowo 50 zł dodatkowo 60 zł dodatkowo 20 zł dodatkowo 30 zł
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek wypadku w pracy dodatkowo 50 zł dodatkowo 50 zł dodatkowo 60 zł dodatkowo 20 zł dodatkowo 30 zł
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego dodatkowo 50 zł dodatkowo 50 zł dodatkowo 60 zł dodatkowo 20 zł dodatkowo 30 zł
Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego do 2 000 zł do 2 000 zł do 5 000 zł do 1 000 zł do 2 000 zł
Pakiet świadczeń dotyczący Współubezpieczonych
Zgon małżonka 8 000 zł 8 000 zł 3 000 zł
Zgon małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku* 16 000 zł 16 000 zł 10 000 zł
Zgon małżonka w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* 24 000 zł 24 000 zł 15 000 zł
Poważne zachorowanie małżonka – zakres rozszerzony 2 000 zł 2 000 zł 1 000 zł
Leczenie szpitalne małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku

- Pobyt w wyniku NW (kwota za dzień, pobyt dłużej niż 3 pełne dni, od 1 do 14 dni)
- Pobyt w wyniku NW (kwota za dzień, pobyt dłużej niż 3 pełne dni, od 15 do 90 dni)

100 zł
50 zł

100 zł
50 zł

50 zł
25 zł

Pakiet świadczeń dotyczący Rodzica/Teścia
Zgon rodzica 1 000 zł 500 zł
Zgon rodzica w następstwie nieszczęśliwego wypadku* 3 500 zł 2 000 zł
Zgon teścia 1 000 zł 500 zł
Zgon teścia w następstwie nieszczęśliwego wypadku* 3 500 zł 2 000 zł
Pakiet świadczeń dotyczy Dziecka
Zgon dziecka 3 000 zł 2 000 zł
Zgon dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku* 6 000 zł 4 000 zł
Zgon dziecka w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym* 9 000 zł 6 000 zł
Urodzenie się dziecka 1 000 zł 500 zł
Urodzenie się dzieci wskutek ciąży mnogiej 1 000 zł 1 000 zł
Urodzenie martwego noworodka 1 000 zł 1 000 zł
Wada wrodzona dziecka 2 000 zł 1 000 zł
Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego 3 000 zł 2 000 zł
Leczenie szpitalne dziecka Ubezpieczonego – kwota zryczałtowana 500 zł 400 zł
Pakiet Assistance (MediPlan i Medical Assistance) – ochrona ograniczona do zdarzeń na terytorium RP TAK TAK TAK TAK TAK

Miesięczna składka na osobę 92,80 zł 72,80 zł 102,80 zł 47,80 zł 37,80 zł

ZAKRES ŚWIADCZEŃ

* kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń wynikającą z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzenia  
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Służy wyłącznie celom informacyjnym.


